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Pomembno

Pred uporabo izdelka morate prebrati in
razumeti vsa navodila. Če pride do nastanka
škode zaradi neupoštevanja navodil, garancija
preneha veljati.

Varnost
Nevarnost električnega udara in požara!
• Preden izvedete kako spremembo ali
spremenite katero od povezav, preverite, ali
so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.
• Naprave in njenega pribora nikoli ne
izpostavljajte dežju ali vodi. Poleg naprave
ne postavljajte posod s tekočinami, kot so na
primer vaze Če se po napravi polije tekočina,
jo takoj odklopite iz električne vtičnice. Pred
ponovno uporabo naprave jo mora pregledati
pooblaščeni serviser.
• Naprave in njenega pribora nikoli ne
postavljajte blizu odprtega plamena in virov
toplote in je ne izpostavljajte sončni svetlobi.
• Ne vtikajte predmetov v reže za hlajenje ali
druge odprtine na napravi.
• Če se za izklop naprave uporablja omrežni
vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno
dosegljiva.
• Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij)
ne izpostavljate virom toplote, kot so sonce,
ogenj in podobno.
• Pred nevihtami z bliskanjem izvlecite vtič
naprave iz električne vtičnice.
• Pri odklapljanju električnega kabla primite in
povlecite za vtič, ne pa za kabel.
• Uporaba izdelka v tropskih in/ali zmernih
podnebjih.

stenskega nosilca lahko privede do telesnih
poškodb in poškodb naprave. V primeru
kakršnih koli vprašanj se posvetujte s služno
za podporo strankam v vaši državi.
• Naprave ali katerega drugega predmeta ne
polagajte na električni kabel ali na druge
električne naprave.
• Če je bila temperatura izdelka med
transportom pod 5 °C, razpakirajte izdelek
in počakajte, da se segreje na sobno
temperaturo, šele nato ga priklopite v
električno vtičnico.
• Deli tega izdelka so morda izdelani iz
stekla. Z izdelkom ravnajte previdno, da ne
poškodujete sebe ali izdelka.
Nevarnost pregrevanja!
• Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor.
Okrog izdelka naj bo vselej približno
deset centimetrov prosto zaradi boljšega
prezračevanja. Pazite, da zavese ali drugi
izdelki ne prekrijejo prezračevalnih rež izdelka.
Nevarnost onesnaženja!
• Ne uporabljajte različnih baterij hkrati (starih
in novih, ogljikovih in alkalnih itd.).
• Nevarnost eksplozije pri nepravilno
nameščenih baterijah. Baterijo nadomestite
samo z enako ali enakovredno.
• Če so baterije izrabljene in če daljinskega
upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali,
odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
• Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je
treba odstranjevati na primeren način.

Nevarnost kratkega stika in požara!
• Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave
najdete identifikacijske podatke in podatke o
električnem napajanju.
• Preden priključite napravo na električno
omrežje, preverite, ali je napetost omrežja
enaka napetosti, navedeni na nalepki na
hrbtni ali spodnji strani naprave. Če se
napetosti razlikujeta, naprave ne priključujte.

Nevarnost zaužitja baterije!
• Izdelek ali njegov daljinski upravljalnik lahko
vsebuje baterijo AAA, ki jo je mogoče požreti.
Baterije vedno hranite izven dosega otrok!
Pri zaužitju baterije lahko pride do hudih
poškodb in celo smrti. V dveh urah po zaužitju
lahko pride do hudih notranjih opeklin.
• Če menite, da je kdo zaužil gumbasto baterijo
ali jo vstavil v kateri koli del svojega telesa,
takoj pokličite zdravniško pomoč.
• Pri menjavi baterij imejte nove in stare baterije
vedno izven dosega otrok. Ko zamenjajte
baterije se prepričajte, da ste dobro zaprli
predal za baterije.
• Če predala za baterije ni mogoče pravilno
zapreti, izdelka ne uporabljajte. Shranite
ga izven dosega otrok in se posvetujte s
proizvajalcem.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe
naprave!
• Pri namestitvi na zid mora biti naprava trdno
pritrjena na steno v skladu z navodili za
namestitev. Uporabite samo priložen stenski
nosilec (če je na voljo). Uporaba nepravilnega

To je naprava razreda II z dvojno izolacijo in brez
zaščitne ozemljitve.
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Napetost izmeničnega toka

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.
Glede odstranjevanja baterij za enkratno
uporabo glejte razdelek o nameščanju baterij.

Skladnost
Uporabljajte samo takšne vire napajanja, ki so
navedeni v uporabniškem priročniku.

Nega vašega izdelka
Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo z
mikrovlakni.

Skrb za okolje
Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih
motenj Evropske skupnosti.
TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava
v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi
povezanimi določbami direktive 2014/53/ES.
Izjavo o skladnosti najdete na naslovu www.p4c.
philips.com.

Pomoč in podpora
Obsežno spletno podporo najdete na naslovu
www.philips.com/support, kjer lahko:

• prenesete uporabniški priročnik in vodnik za
hiter začetek

• predvajate video vodiče (na voljo samo za
določene modele)
Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko
kakovostnih materialov in komponent, katere je
mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva
evropska direktiva 2012/19/EU.

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU,
ki se jih ne sme odstranjevati med običajne
gospodinjske smeti.
Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu
ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih
odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom
in niti izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj
z običajnimi gospodinjskimi smetmi. Pravilno
odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga
pri preprečevanje negativnega vpliva na okolje
in na zdravje ljudi.
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• najdete odgovore na pogosto zastavljena
vprašanja (FAQ)

• pošljete vprašanja
• klepetate s predstavniki podpore.
Upoštevajte navodila na spletišču za izbiro
jezika, nato pa vnesite številko modela vašega
izdelka.
Lahko pa se tudi posvetujte s služno za podporo
strankam v vaši državi. Preden vzpostavite stik,
si zapišite številko modela in serijsko številko
vašega izdelka. Te podatke lahko najdete na
hrbtni ali spodnji strani izdelka.

2 Vaš izdelek

Glavna enota
Ta razdelek vsebuje opis glavne enote.

Čestitamo vam za vaš nakup in vas
pozdravljamo pri Philipsu! Da bi vam bila naša
ponudba pri Philips resnično v korist (npr. da
boste obveščeni o posodobitvah programske
opreme izdelka), izdelek registrirajte na www.
philips.com/support.

1

2

3

4

5

6

a +/- (Glasnost)

Kaj je v škatli

• Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Preglejte in identificirajte vsebino paketa:
• Soundbar x1
• Brezžični globokotonec x1
• Daljinski upravljalnik x1
• Baterija AAA x2
• Električni kabel* x2
• Napajalnik x1
• Set za montažo na steno (2 stenska nosilca,
6 vijaka, 2 vložka)
• Vodič za hiter začetek
• Garancijski list
• Varnostni list
• Navodilo za montažo
* Dolžina električnega kabla in izvedba vtiča se
razlikujeta glede na regijo.

b

(Predvajaj/Premor)

• Predvajanje, premor ali nadaljevanje
predvajanja v načinu Bluetooth.

c

(Vir)

• Pritisnite, da izberete vhodni vir za ta
izdelek.

d

(Stanje pripravljenosti)
• Kratek pritisk: Vklop/izklop (delno stanje
pripravljenosti)
• Dolg pritisk (5 sekund): Izklop (stanje
pripravljenosti Eko)

e Plošča zaslona

f Indikatorska lučka za vklop in Wi-Fi

4

Barva
Zaslon
indikatorske Panel
lučke LED

Stanje vklopa Omrežje Wi-Fi Razpoložljivi viri

Bela

Izklop

Jantarna

Izklop

Eko stanje
pripravljenosti
Stanje delne
pripravljenosti

Povezava
prekinjena
Povezava
vzpostavljena

Jantarna
(utripa)

Vklop

Vklop
napajanja

Povezovanje

Jantarna

Vklop

Vklop
napajanja

Povezava
vzpostavljena
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Vsi viri so izključeni
Play-Fi, Chromecast (Audio), AirPlay2,
Alexa 3PDA in Spotify Connect
(Ti viri tečejo v ozadju.)
HDM1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL in BT
Vsi viri so pripravljeni

Daljinski upravljalnik
Ta razdelek vsebuje opis brezžičnega
upravljalnika.

1

Opomba
Play-Fi multi-room, Chromecast (Audio),
AirPlay2, Alexa 3PDA in Spotify Connect se
izvajajo v ozadju, ko je vzpostavljena povezava
Wi-Fi. Izbere in upravlja jih ustrezna naprava ali
aplikacija za predvajanje.

c Navigation buttons

2

• Gor: Poveča glasnost ali izbere prejšnji

9

element v meniju.

• Dol: Zmanjša glasnost ali izbere naslednji
element v meniju.

3

• Levo: Skoči na prejšnjo sled v načinu
4
5
6

a

predvajanja ali izbere nižjo raven v
načinu menija.
• Desno: Skoči na naslednjo sled v načinu
predvajanja ali izbere višjo raven v načinu
menija.
• Sredina: Predvajanje, premor ali
nadaljevanje predvajanja. Potrdite izbiro.

8
7

d

(Meni)
Odpre meni splošnih nastavitev.
SUB
Upravljanje ojačanja
globokotonca
CTR
Relativna glasnost srednjih
zvočnikov
SIDE L
Relativna glasnost levega
zvočnika
SIDE R
Relativna glasnost desnega
zvočnika
DIM
Stopnja osvetlitve zaslona
DISP
Samodejni izklop zaslona
BT PAIR
Zažene seznanjanje BT
(samo pri virih BT)
UPGRADE
Posodobitev vdelane
programske opreme prek
USB

e

(Izenačevalnik)
Izbira med načini za prostorski (surround)
zvok: (Movie/Music/Voice/Sport/Custom).
MOVIE
Nastavi izenačevalnik v način
za filme
MUSIC
Nastavi izenačevalnik v način
za glasbo
VOICE
Nastavi izenačevalnik v način
za novice ali pogovorne
oddaje
SPORT
Nastavi izenačevalnik v način
za športne programe
CUSTOM Nastavi izenačevalnik v način
po želji uporabnika (upravljan
v aplikaciji Philips Sound)

(Stanje pripravljenosti)

• Kratek pritisk: Vklop/izklop (delno stanje
pripravljenosti)

• Dolg pritisk (5 sekund): Izklop (stanje
pripravljenosti Eko)

b

5

(Vir)
Izberite vhodni vir za ta izdelek.
• HDMI 1: Za preklop vira na povezavo
HDMI IN 1.
• HDMI 2: Za preklop vira na povezavo
HDMI IN 2.
• E-ARC: Za preklop vira na povezavo
HDMI E-ARC ali ARC.
• OPTICAL: Za preklop vira na optično
povezavo.
• AUDIO IN: Za preklop vira na povezavo
AUDIO IN (vtič 3,5 mm).
• BT: Za preklop v način Bluetooth.

SL

f
g

h
i

• Če seznanjanje ni uspelo, lučka počasi
Izbere višinski učinek za Dolby Atmos.
(Zvok)
Za izbiro nastavitev zvoka: (Surround/DRC/
IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).
SUR
Možnosti za prostorski
(surround) zvok
DRC
Dinamični nadzor razpona
IMAX
Možnosti načina IMAX
DLG CTRL
Nastavitev nivoja dialoga
(samo za DTS-X)
BASS
Nastavitev nizkih tonov za
izenačevalnik
TREBLE
Nastavitev visokih tonov za
izenačevalnik
SYNC
Za sinhronizacijo
zakasnitve med zvokom in
sliko (samo v načinu HDMI)

utripa v beli barvi.

• Če je brezžična povezava prekinjena
za več kot 1 minuto, indikatorska lučka
ugasne.

c AC MAINS

Za priklop naprave na električno omrežje.

Priključki
Ta razdelek vsebuje pregled priključkov glavne
enote.

1
2
3

5
6

4

Izhod iz nastavitev
Nemo ali izklop načina nemo.

Brezžični globokotonec
Ta izdelek je opremljen z brezžičnim
globokotoncem.

a DC IN

Za priklop naprave na napajalnik.

b AUDIO IN

Za priključitev zvočne povezave z napravo
(vtičnica 3,5 mm).

c OPTICAL IN
CONNECT

1

2

Za priključitev zvočne povezave s TV
sprejemnikom ali drugo digitalno napravo
prek optičnega izhoda.

d USB (For service)
3

AC MAINS~

Za priključitev pomnilniške naprave USB za
posodobitev programske opreme izdelka.

e HDMI OUT (eARC/ARC)
a CONNECT (Povezava)

Pritisnite tipko in jo zadržite za 5 sekund, da
odprete način za seznanjanje med glavno
enoto in globokotoncem.

b Indikator za globokotonec

• Ob vklopu naprave lučka zasveti.
• Med seznanjanjem globokotonca z
glavno enoto lučka hitro utripa v beli
barvi.
• Ko je seznanjanje uspešno, lučka sveti v
beli barvi.

6

SL

Za vzpostavitev povezave HDMI (eARC/
ARC) s TV sprejemnikom.

f HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Za priključitev izhoda HDMI digitalne
naprave.

3 Priključitev in
nastavitev
Ta razdelek vam pomaga priključiti ta izdelek
na TV sprejemnik ali druge naprave. Glede
osnovnih povezav tega izdelka in pribora glejte
vodnik za hiter začetek.
Pozor

• Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave
•

najdete identifikacijske podatke in podatke o
električnem napajanju.
Preden izvedete kako spremembo ali
spremenite katero od povezav, preverite, ali so
vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.

Postavitev
Postavite globokotonec najmanj 1 meter (3 ft)
stran od glavne enote in deset centimetrov
(4 palce) od stene.
Najbolje je postaviti globokotonec tako, kot je
prikazano spodaj.

Povezava s TV
sprejemnikom
Priključite ta izdelek na vaš TV Prek Zvočnikov
soundbara lahko predvajate zvok z vašega
televizorja. Uporabite povezavo z najboljšo
kakovostjo za povezavo zvočnikov soundbara in
TV sprejemnika.

Povezava s TV sprejemnikom prek
vmesnika HDMI (ARC/eARC)
Ta izdelek podpira HDMI z eARC (Enhanced
Audio Return Channel). eARC je nova funkcija,
standardizirana po HDMI 2.1, ki podpira
najnovejše oblike zapisa zvoka poleg vseh oblik
zapisa zvoka, ki jih podpira ARC (Audio Return
Channel). Če je vaš TV sprejemnik združljiv s
HDMI eARC, lahko s TV sprejemnika predvajate
tudi zvok v oblikah zapisa, ki jih ARC ne podpira,
na primer Dolby Atmos-Dolby TrueHD in DTS:X,
ali večkanalne vsebine LPCM z uporabo enega
samega kabla HDMI.
Kaj potrebujete:
• Visokohitrostni kabel HDMI.
• Vaš TV sprejemnik podpira oba standarda,
HDMI ARC in HDMI-CEC (za podrobnosti
glejte uporabniški priročnik za vaš televizor).
• Pri nekaterih modelih TV sprejemnikov je
treba omogočiti izhod za zunanji zvočnik v
meniju nastavitev televizorja (za podrobnosti
glejte uporabniški priročnik za vaš televizor).

10 cm/4"

(eARC/ARC)
HMDI IN
(eARC/ARC)

1 m/3 ft

TV

NIZKOTONEC

1
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Z visokohitrostnim kablom HDMI povežite
priključek HDMI OUT na tem izdelku s
priključkom HDMI ARC na TV sprejemniku.
• Priključek HDMI ARC na TV sprejemniku
je lahko označen tudi drugače. Glede
tega si oglejte uporabniški priročnik TV
sprejemnika.

2

Na TV sprejemniku vključite funkcijo HDMICEC. Glede tega si oglejte uporabniški
priročnik TV sprejemnika.

3

Večkrat pritisnite tipko za vir, dokler se na
zaslonu ne prikaže E-ARC.

HDMI OUT
(eARC/ARC)

Predvajalnik Blu-ray /
predvajalnik DVD /
snemalnik / Set-top Box ...

HDMI 1 / HDMI2
HDMI OUT

Opomba

TV
TV

• Vaš TV sprejemnik mora podpirati funkciji
HDMI IN

HDMI-CEC in ARC in morate ju omogočiti.

• 100-odstotna interoperabilnost z vsemi

napravami HDMI-CEC žal ni zagotovljena.

• Funkcijo eARC podpirajo samo kabli, združljivi
s standardom HDMI 2.1.

• Če vaš TV sprejemnik ni združljiv s HDMI ARC,
priključite avdio kabel za predvajanje zvoka s
TV sprejemnika na tem izdelku.

Povezava TV sprejemnika
ali digitalne naprave prek
HDMI

Priključitev zvoka s TV
sprejemnika ali druge
zvočne naprave
S tem izdelkom lahko predvajate zvok s TV
sprejemnika ali drugih naprav.
Uporabite povezavo z najboljšo kakovostjo za
povezavo zvočnikov soundbara, TV sprejemnika
in drugih naprav.
Opomba

Če vaš TV sprejemnik ni skladen s HDMI
ARC, povežite Soundbar s televizorjem prek
standardne povezave HDMI. S pomočjo
ene same povezave HDMI lahko priključite
tudi digitalno napravo, kot je set-top box,
predvajalnik DVD/Blu-ray ali igralno konzolo.
Ko priključite naprave na tak način in predvajate
datoteke ali igrate igrice,
• se na vašem televizorju samodejno prikazuje
slika,
• zvok pa se predvaja na tej napravi.

1

2

3

• Če sta ta izdelek in TV sprejemnik povezana
prek HDMI ARC, posebna zvočna povezava ni
potrebna.

1. možnost: Priključite zvok prek
digitalnega optičnega kabla.

Z visokohitrostnim kablom HDMI povežite
priključek HDMI OUT na vaši digitalni
napravi s priključkom HDMI IN 1/2 na tem
izdelku.
Priključite ta izdelek na vaš TV sprejemnik
prek HDMI OUT.
Če TV sprejemnik ni združljiv s standardom
HDMI CEC, na vašem televizorju izberite
pravi video vhod.

TV

1

Na priključeni napravi vključite funkcijo
HDMI-CEC. Za podrobnosti glejte
uporabniški priročnik naprave.

2
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Z optičnim kablom povežite priključek
OPTICAL IN na tem izdelku s priključkom
OPTICAL OUT na TV sprejemniku ali drugi
napravi.
• Digitalni optični priključek je lahko
označen kot OPTICAL OUT, SPDIF ali
SPDIF OUT.
Večkrat pritisnite tipko za vir, dokler se na
zaslonu ne prikaže OPTICAL.

2. možnost: Priključite zvočno
napravo prek analognega avdio
kabla
AUDIO OUT
L

R

Kaže stanje brezžičnega globokotonca.
Delovanje lučk
LED
Hitro utripanje
Sveti
neprekinjeno
Počasno
utripanje

Stanje
Globokotonec v načinu
seznanjanja
Povezan/seznanjanje
uspešno
Povezovanje/seznanjanje ni
uspelo

Opomba

• Ne pritiskajte tipke CONNECT (poveži) na
1

Z analognim kablom povežite priključek
AUDIO IN na tem izdelku s priključkom
AUDIO OUT ali analognim izhodnim
zvočnim priključkom (rdeč in bel priključek)
na TV sprejemniku ali drugi napravi.

2

Večkrat pritisnite tipko za vir, dokler se na
zaslonu ne prikaže AUDIO IN.

Priključitev električnega
napajanja

hrbtni strani globokotonca, razen za ročno
seznanjanje.

Ročno seznanjanje
Če globokotonec ne predvaja glasbe, ročno
seznanite napravi.
1
Odklopite glavno enoto in globokotonec
od napajanja in ju nato čez 3 minute znova
priključite.

2

• Preden priključite kabel za napajanje z
izmeničnim tokom, preverite, ali ste priključili
vse ostale potrebne povezave.
• Nevarnost poškodbe izdelka! Napajalna
napetost mora ustrezati napetosti, navedeni
na hrbtni ali spodnji strani glavne naprave.
• Priključite kabel napajalnika v vtičnico DC na
napravi in nato na električno vtičnico.
• Priključite električni kabel v vtičnico AC~ na
globokotoncu in nato na električno vtičnico
na zidu.

»

Ko vključite glavno enoto in globokotonec, se
brezžični globokotonec samodejno seznani z
glavno enoto prek brezžične povezave.
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Indikatorska lučka na globokotoncu
hitro utripa.

3

Pritisnite in za 5 sekund zadržite tipko
na glavni enoti ali daljinskem upravljalniku,
da preklopite glavno enoto v Eko
pripravljenost.

4

Nato na glavni enoti ali daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko , da vključite
glavno napravo.

Seznanjanje naprave z
globokotoncem
Samodejno seznanjanje

Pritisnite in za 5 sekund zadržite tipko
CONNECT (poveži) na hrbtni strani
globokotonca.

5

»

Indikatorska lučka na globokotoncu
hitro utripa v beli barvi in na zaslonu je
prikazan napis SBW PAIRING.

»

Če je bilo seznanjanje uspešno,
indikatorska lučka na globokotoncu
sveti v beli barvi in na zaslonu je
prikazan napis SBW PAIRED.

Če seznanjanje ni uspelo, indikatorska
lučka na globokotoncu počasi utripa in
na zaslonu je prikazan napis CHK SBW.
Ponovite zgornje korake.

»

Opomba

• Globokotonec sme biti največ 6 m oddaljen
•
•

•

od glavne enote in med njima ne sme biti ovir
(krajša razdalja je boljša).
Odstranite vse ovire med glavno enoto in
globokotoncem.
Če brezžične povezave še vedno ni mogoče
vzpostaviti, preverite, ali so okrog mesta
postavitve prisotne močne motnje (npr. motnje
z drugih elektronskih naprav). Odstranite
motnje in poskusite znova.
Če se brezžična povezava med napravama
prekine za več kot 1 minuto, globokotonec
samodejno preklopi v stanje pripravljenosti in
lučka LED na globokotoncu ugasne.

Če je povezava uspešno vzpostavljena,
bo na zaslonu prikazan napis PLAY-FI.
Opomba

Samo za naprave z operacijskim sistemom
iOS
Omrežje Wi-Fi, ki ga uporablja iPhone, je
treba začasno preklopiti na napravo Play-Fi
AP in znova zagnati aplikacijo Philips Sound
za dokončanje nastavitev Wi-Fi naprave.
Glejte spodnje korake:

• Pojdite na
Nastavitve.

• Izberite Nastavitve
Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave
Wi-Fi (brezžično
delovanje)
• V nastavitvah Wi-Fi • Nastavitev nadaljujte

(Za naprave iOS in Android)

izberite napravo
Play-Fi

Če povežete to napravo z mobilno napravo (kot
npr. iPad, iPhone, iPod touch, telefoni Android
itd.) prek istega omrežja Wi-Fi, lahko uporabite
aplikacijo Philips Sound powered by DTS PlayFi za upravljanje Soundbara pri predvajanju
glasbenih datotek.

1
2

Vaš telefon ali tablico povežite z istim
omrežjem Wi-Fi, s katerim je povezan tudi
vaš Soundbar.
Na vašo napravo prenesite in namestite
aplikacijo Philips Sound powered by DTS
Play-Fi.
* Vaš usmerjevalnik mora biti priključen in
mora pravilno delovati.

3

6

Pritisnite in za 8 sekund zadržite tipko
(Wi-Fi) na hrbtni strani, da omogočite
povezavo Wi-Fi.
»

4

v aplikaciji Philips
Sound.

Počakajte, da se iz zvočnika zasliši
drugi ton, nato spustite tipko.

Počakajte, da indikator LED za Wi-Fi na
sprednji plošči preide s hitrega utripanja
na počasno pulziranje. Ko začne počasi
pulzirati, to pomeni, da je zvočnik v stanju
nastavitve Wi-Fi.

5

Zaženite aplikacijo Philips Sound powered
by DTS Play-Fi. Sledite navodilom v
aplikaciji za povezavo vaše naprave z
omrežjem Wi-Fi.
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Ko je povezava Wi-Fi uspešno
vzpostavljena, indikatorska lučka LED za
Wi-Fi na sprednji plošči preneha pulzirati
in sveti neprekinjeno. Ko je naprava
priključena na omrežje Wi-Fi, ju lahko
upravljate iz katerega koli pametnega
telefona ali tablice v istem omrežju.
»

7

Ko za predvajanje glasbe uporabljate
aplikacijo, bo na zaslonu prikazano
PLAY-FI.

Po vzpostavitvi povezave lahko spremenite
ime naprave. Lahko izbirate med nekaj
prednastavljenimi imeni ali ustvarite svoje
ime, tako da na koncu seznama izberete
Custom Name (Ime po meri). V nasprotnem
bo prikazano privzeto ime.

8

Po vzpostavitvi povezave bo morda
naprava izvedla posodobitev programske
opreme.
»

Opomba

• Po vzpostavitvi povezave bo morda naprava

Če izvajate prvo nastavitev, izvedite tudi
posodobitev na najnovejšo programsko
opremo. Posodobitev programske
opreme lahko traja nekaj minut. Med
posodabljanjem programske opreme
ne odklapljajte zvočnika, ne izklapljajte
svoje naprave in ne zapuščajte omrežja.

•

Nastavitev AirPlay
Uporabite AirPlay za nastavitev povezave
Wi-Fi vaše naprave iOS (iOS7 ali novejši) in
Soundbara.

1

Naprave iOS: Nastavitve > Wi-Fi > izberite
domače omrežje [Naprava Play-Fi (xxxxxx)]

2

Zaženite aplikacijo Philips Sound powered
by DTS Play-Fi. Sledite navodilom v
aplikaciji za povezavo vaše naprave z
omrežjem Wi-Fi.
»

»

3

4

Ko za predvajanje glasbe uporabljate
aplikacijo, bo na zaslonu prikazano
PLAY-FI.

Po vzpostavitvi povezave lahko spremenite
ime naprave. Lahko izbirate med nekaj
prednastavljenimi imeni ali ustvarite svoje
ime, tako da na koncu seznama izberete
Custom Name (Ime po meri). V nasprotnem
bo prikazano privzeto ime.
Po vzpostavitvi povezave bo morda
naprava izvedla posodobitev programske
opreme.
»

11

Ko je povezava Wi-Fi uspešno
vzpostavljena, indikatorska lučka LED
za Wi-Fi na sprednji plošči preneha
pulzirati in sveti neprekinjeno. Ko je
naprava priključena na omrežje Wi-Fi,
ju lahko upravljate iz katerega koli
pametnega telefona ali tablice v istem
omrežju.

SL

Če izvajate prvo nastavitev, izvedite tudi
posodobitev na najnovejšo programsko
opremo. Posodobitev programske
opreme lahko traja nekaj minut. Med
posodabljanjem programske opreme
ne odklapljajte zvočnika, ne izklapljajte
svoje naprave in ne zapuščajte omrežja.

•

izvedla posodobitev programske opreme.
Posodobitev je potrebna po prvi nastavitvi.
Brez posodobitve morda vse funkcije naprave
ne bodo na voljo.
Če prva nastavitev ni uspešna, pritisnite in za
8 sekund zadržite tipko Wi-Fi na Soundbaru,
dokler ne zaslišite drugega tona in dokler
lučka LED za Wi-Fi ne prične počasi pulzirati.
Ponastavite povezavo Wi-Fi, znova zaženite
aplikacijo in znova zaženite nastavitev.
Če med tem preklopite na drugo omrežje,
znova nastavite povezavo. Za ponastavitev
povezave Wi-Fi pritisnite in za 8 sekund
zadržite tipko Wi-Fi na Soundbaru.

Način WPS
Če ima vaš usmerjevalnik funkcijo Wi-Fi
Protected Setup (WPS), lahko vzpostavite
povezavo brez vnosa gesla.

1
2

3

Pritisnite tipko za Wi-Fi in jo zadržite za
4 sekunde. Zaslišali boste ton in lučka LED
za Wi-Fi bo pričela dvojno utripati.
Na usmerjevalniku
pritisnite tipko
WPS. Tipka je
WPS
običajno označena z
logotipom WPS.
Za začetek
seznanjanja sledite
navodilom v aplikaciji Philips Sound
powered by DTS Play-Fi.
Opomba

• Funkcija WPS ni prisotna na vseh

•

usmerjevalnikih. Če vaš usmerjevalnik nima
funkcije WPS, uporabite običajen postopek
nastavitve povezave Wi-Fi.
Če želite zapustiti način WPS, enkrat pritisnite
tipko (Wi-Fi), ali pa za samodejno prekinitev
počakajte 2 minuti.

4 Uporaba
vašega izdelka
V tem razdelku boste spoznali, kako lahko na
tem izdelku predvajate glasbo z vseh virov.
Preden začnete:
• Priključite potrebne povezave, opisane v
vodniku za hiter začetek in uporabniškem
priročniku.
• Povežite ta izdelek z drugimi napravami prek
ustreznih priključkov.

Pred uporabo daljinskega
upravljalnika vstavite vanj
baterije
Potisnite pokrov predala za baterije na
stran, vstavite 2 bateriji AAA (1,5 V) s pravilno
usmerjenimi poli, nato namestite pokrov nazaj
na svoje mesto.

Izbira zvočnih nastavitev
V tem razdelku boste spoznali, kako izbrati
idealno nastavitev zvoka za video ali glasbo.

Prednastavljeni načini
izenačevalnika
Izberite enega od nastavljenih zvočnih načinov,
ki bo najprimernejši za vaš video ali glasbo.
Pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku in
izberite prednastavitev izenačevalnika.
• MOVIE: Ustvari izkušnjo poslušanja
prostorskega zvoka. Idealen za gledanje
filmov.
• MUSIC: Ustvari dvo- ali večkanalni stereo
zvok. Idealen za poslušanje glasbe.
• VOICE: Ustvari zvočni učinek, ki omogoča
jasnejši in izrazitejši govorjeni zvok.
• SPORT: Ustvari navijaško atmosfero kot pri
spremljanju športa na stadionu.
• CUSTOM: Za prilagoditev zvoka po vaših
željah (nastavitev izvedete v aplikaciji Philips
Sound: Settings (Nastavitve) > Fine Tune (Fina
nastavitev)).

Nastavitev nizkih/visokih tonov
1

Za spreminjanje nastavitev nizkih (bass) in
visokih (treble) tonov na tem izdelku.
Večkrat pritisnite , da izberete BASS ali
TREBLE, nato s smernima tipkama levo in
desno spremenite nastavitev nizkih in visokih
tonov.

2

Spremembe nastavitev veljajo v načinih
izenačevalnika MOVIE, MUSIC, VOICE in SPORT.

3

Način IMAX Enhanced
Večkrat pritisnite , da izberete IMAX, nato
s smernima tipkama levo in desno vključite/
izključite način IMAX.

Prilagoditev glasnosti
Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti uporabite
tipki +/- (glasnost).
• Da utišate zvok, pritisnite .
• Da znova vključite zvok, znova pritisnite
ali
uporabite tipki +/- (glasnost).
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Način
Funkcija
Avtomobili Način IMAX Enhanced bo zaznan
in aktiviran samodejno.
Vklop
Način IMAX Enhanced se lahko
uporablja tudi pri bitnih tokovih
DTS 5.1.
Izklop
Onemogoči način IMAX Enhanced
za vse bitne tokove.

Način prostorskega zvoka (SURR)
Večkrat pritisnite , da izberete SURR, nato
s smernima tipkama levo in desno izberite
možnosti načina prostorskega zvoka.
• UPMX: Način Up-mixing za predvajanje na
vseh zvočnikih, čeprav imajo zvočni kanali
nižjo konfiguracijo zvočnikov od 5.1.2 (B95) ali
7.1.2 (B97). Za tovrstne vsebine se uporablja
tehnologija Up-mixing Dolby ali DTS.
• STD: Privzeti način za predvajanje
originalnega zvoka. Izhodi zvočnikov bodo
sledili vsebini zvočnih kanalov. (Opomba:
Če je zvočna vsebina 2.0-kanalna, bo zvok
slišati le iz levega in desnega zvočnika ter
iz globokotonca. Po želji lahko za navidezni
prostorski zvok uporabite UPMIX.)
• A-I: Inteligentna medijska funkcija Dolby
Atmos za domače zvočne naprave izboljšuje
vokale ali prostorske učinke.

Dinamični nadzor razpona (DRC)
Za bitne tokove Dolby in DTS lahko uporabite
dinamični nadzor razpona.
Večkrat pritisnite , da izberete DRC, nato
s smernima tipkama levo in desno vključite/
izključite DRC ali nastavite samodejni način.
Opomba

• DRC ni na voljo v načinih BT/AUDIO IN/Play-Fi.

Nadzor dialoga (DLG CTRL)
Nadzor dialoga s tonskim uravnoteženjem
izboljša kakovost predvajanja pogovorov in
vokalov v filmih, TV programih in podcastih s to
napravo.
Večkrat pritisnite , da izberete DLG CTRL, nato
s smernima tipkama levo in desno nastavite
stopnjo dialoga.
Ta nadzor podpirajo samo tokovi DTS:X.

Večkrat pritisnite , da izberete SYNC, nato s
smernima tipkama levo in desno sinhronizirajte
zvok s filmom.

Dolby Atmos®
Poleg horizontalne distribucije 5-kanalnega
zvoka ima ta izdelek tudi vgrajene zvočnike, ki
omogočajo Dolby Atmos, kot dodatne zvočne
kanale, da ustvari dodatno distribucijo zvoka
za zmogljiv in globlje zveneč 3D zvok s še večjo
realnostjo.

2,8~3 m

0,7~0,8 m
3m

2~

Optimalne nastavitve za zvok Dolby Atmos
• Izdelek postavite na višino 0,7-0,8 m.
• Višina stropa naj bo 2,8–3 m.
• Poslušalec naj bo od naprave oddaljen
2–3 m.
• Strop naj ne bo izdelan iz materiala, ki vpija
zvok.
• Po možnosti naj na stropu ne bo štrlečih
predmetov (npr. luči ali dekoracij).
Dolby Atmos® je na voljo le v načinu HDMI. Za
podrobnosti glede povezave glejte razdelek
»Povezava s TV sprejemnikom«. Najboljši
rezultat za Dolby Atmos dobite v naslednjih
dveh primerih.
Predvajanje s predvajalnika Blu-ray:

• Filmi morajo podpirati zvok Dolby Atmos.
• Vaš predvajalnik Blu-ray povežite s to
napravo prek priključka HDMI IN 1/2.

• Na vašem predvajalniku Blu-ray za zvočni

Sinhronizacija slike in zvoka (SYNC)
Če zvok in slika filma nista sinhronizirana,
zakasnite zvok, da se bo ujemal s filmom.

13
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izhod HDMI omogočite zvočni format bitni
tok/surov zvok.
• Visokohitrostni kabel HDMI.

Predvajanje s TV sprejemnika:
• Filmi morajo podpirati zvok Dolby Atmos.
• Vaš TV sprejemnik mora podpirati Dolby
Atmos bitni tok/surov zvok.
• Vaš TV sprejemnik povežite s to napravo prek
priključka HDMI OUT.
• Visokohitrostni kabel HDMI.

Predvajanje zvoka prek
povezave Bluetooth
Prek Bluetootha lahko povežete ta izdelek z
vašo napravo Bluetooth (kot so na primer iPad,
iPhone, telefoni Android ali tablice Android),
nato pa lahko na tej napravi poslušate zvočne
datoteke, shranjene na napravi.

Opomba

• Polna izkušnja Dolby Atmos je na voljo le, ko
•

je soundbar priključen na vir prek kabla HDMI
2.0.
Soundbar bo še vedno deloval, ko bo
priključen na drug način (npr. z digitalnim
optičnim kablom), vendar ne bo podpiral vseh
funkcij Dolby. Da zagotovite polno podporo
funkcijam Dolby, toplo priporočamo, da
vzpostavite povezavo prek HDMI.

Opomba

• Maksimalna razdalja med tem izdelkom in
•

•

Uživajte v zvoku Dolby Atmos
Da izberete višinski učinek, ki najbolje ustreza
vašemu okusu in okolju, pritisnite

•
•
•
•

ATMOS 00: minimalen višinski učinek.
ATMOS 01: majhen višinski učinek.
ATMOS 02: srednji višinski učinek.
ATMOS 03: velik višinski učinek.

.

1

2

Opomba

• Pri povezavah, ki niso HDMI (kot npr.
Bluetooth, OPTICAL ali AUDIO IN), se ustvarijo
prostorski učinki nižje jakosti.

3
4

napravo Bluetooth je lahko približno 10 metrov
(30 ft).
Pretakanje glasbe lahko ovirajo predmeti med
napravo in tem izdelkom, kot na primer zidovi,
kovinska ohišja naprav ali druge naprave v
okolici, ki delujejo na isti frekvenci.
Če želite ta izdelek povezati z drugo napravo
Bluetooth, najprej prekinite trenutno povezavo
Bluetooth.

Večkrat pritisnite tipko vira, da glavna
naprava preklopi v način Bluetooth, nato
pa počakajte, da se na zaslonu prikaže BT
PAIR, ki kaže, da seznanjanje poteka.
Na napravi Bluetooth vključite povezavo
Bluetooth in za seznanjanje poiščite ter
izberite »Play-Fi Device (XXXXXX)-BT«.
» Ko bo povezava Bluetooth uspešno
vzpostavljena, bo na zaslonu prikazan
napis BT CONNECTED.
» Če vzpostavljanje povezave ne uspe,
bo na zaslonu prikazano BT PAIR.
Na vaši napravi Bluetooth izberite in
predvajajte zvočne datoteke.
Za izhod iz načina Bluetooth izberite drug
vir.

Predvajalniki MP3
Priključite vaš predvajalnik MP3 in predvajajte
vaše zvočne datoteke ali glasbo.
Kaj potrebujete:
• Predvajalnik MP3.
• Stereo avdio kabel z vtičema 3,5 mm.

14
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1

S stereo avdio kablom 3,5 mm priključite
predvajalnik v vtičnico AUDIO IN na tem
izdelku.

2

Večkrat pritisnite tipko za vir, dokler se na
zaslonu ne prikaže AUDIO IN.

3

S tipkami na predvajalniku MP3 upravljajte
predvajanje zvočnih datotek ali glasbe.

Večprostorski Play-Fi
Z vgrajeno funkcionalnostjo Play-Fi lahko vaš
soundbar sinhronizira ali poveže v skupino več
zvočnikov Play-Fi za predvajanje v več prostorih,
kar vam omogoča poslušanje iste glasbe v vseh
sobah vaše hiše ali različnih skladb v različnih
conah. Vse to upravlja aplikacija Philips Sound.
Vir bo preklopljen na Play-Fi, če v aplikaciji
izberete vaš soundbar.
Za prenos aplikacije Philips Sound glejte
razdelek »Wi-Fi (brezžično delovanje)«.
Za več informacij o funkcionalnosti Play-Fi
obiščite spletno mesto play-fi.com.

Chromecast (audio) /
AirPlay2 / Alexa 3PDA
Vaš soundbar ima vgrajene storitve, ki se izvajajo
v ozadju in podpirajo Chromecast(audio),
AirPlay2 in Alexa 3PDA. Ko je vzpostavljena
povezava Wi-Fi, lahko kadarkoli predvajate
zvok z vaših naprav in aplikacij. Ko bo zaznan
določen pretok, se bo vir samodejno zamenjal.

Poslušanje storitve Spotify
Kot daljinski upravljalnik za Spotify lahko
uporabite telefon, tablični računalnik ali
računalnik. Da izveste več, obiščite spletno
mesto spotify.com/connect.
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5 Nastavitve

Tovarniške nastavitve
Če se naprava ne odziva, jo lahko ponastavite
na tovarniške nastavitve.

Prilagoditev glasnosti
zvočnikov
Da odprete meni nastavitev, večkrat pritisnite
, izberite zvočnike spodaj in s smernima tipkama
levo in desno nastavite glasnost zvočnika.

•
•
•
•

SUB (globokotonec)
CTR XX (sredinski zvočnik)
SIDE L XX (levi zvočnik)
SIDE R XX (desni zvočnik)

Nastavitev svetlosti
zaslona
Da odprete meni nastavitev, večkrat pritisnite ,
nato izberite DIM in s smernima tipkama levo in
desno nastavite svetlost zaslona.
• HIGH (visoka)
• MED (srednja)
• LOW (nizka)

Samodejni izklop zaslona
Da odprete meni nastavitev, večkrat pritisnite
, izberite DISP in pritisnite levo ali desno smerno
tipko, da preklopite med DISP ON in DISP OFF.

Samodejno stanje
pripravljenosti
Pri predvajanju medijev s povezane naprave
lahko ta izdelek samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če:
• niste pritisnili tipke za vir že več kot 15 minut
ali
• s povezane naprave ni bilo zaznati
predvajanja zvoka/videa.

16

SL

V načinu pripravljenosti hkrati pritisnite in za
8 sekund zadržite tipki VOL +/- na glavni enoti,
dokler se na zaslonu ne prikaže RESET.
Ko je obnovitev tovarniških nastavitev
zaključena, se naprava samodejno izključi in
znova zažene.

6 Posodobitev
programske
opreme

Pozor

• Med posodobitvijo mora biti telefon vključen
•

in ostati na zaslonskem prikazu posodobitve,
dokler celoten postopek ni končan.
To lahko traja 10–30 minut, zato načrtujte čas
posodabljanja tako, da izdelka takrat ne boste
potrebovali.

Za najnovejše funkcije in podporo posodobite
programsko opremo vaše naprave na najnovejšo
različico.

Posodobitev prek USB
Posodobitev programske
opreme prek omrežja Wi-Fi

Pozor

Prek omrežja Wi-Fi in aplikacije Philips Sound
lahko posodobite dva elementa programske
opreme tega izdelka.
1
Sistem Play-Fi

2

Zvočni sistem (vdelana programska
oprema) – ta upravlja vse funkcije zvoka

Sistem Play-Fi
Ta del programske opreme lahko posodobite
neposredno prek aplikacije Philips Sound.
Ko je izdelek povezan z aplikacijo, bo preveril
stanje programske opreme in če je na voljo
posodobitev, vas bo na to opozoril. Za
dokončanje posodobitve sledite korakom na
zaslonu. Posodobitev se prenese brezžično
v manj kot 10 minutah pri običajnih razmerah
omrežja.
Zvočni sistem (vdelana programska oprema)
Ta del programske opreme lahko posodobite
s pomočjo posebnega orodja (PS Fine Tune),
ki ga najdete v meniju aplikacije Philips Sound
(settings>Fine Tune/ Update Firmware). Ko je na
voljo posodobitev, bo prikazana ikona za prenos
(glejte 2. posnetek zaslona aplikacije spodaj).
Za dokončanje posodobitve sledite korakom na
zaslonu.

B95

• Ko poteka posodabljanje programske opreme
•
1

ne izključujte naprave in ne odstranite ključa
USB, saj lahko s tem pride do okvare naprave.
Posodobitev lahko traja približno 8 minut.

Preverite, ali je na spletnem mestu www.
philips.com/support na voljo najnovejša
različica programske opreme.
»

2

Prenesite programsko opremo na ključek
USB.
»

Razširite preneseno datoteko in
preverite, ali se razširjeni imenik
imenuje »update.zip«.

»

Imenik »update.zip« prenesite v
korenski imenik.

3

Ko vključite napravo, vtaknite ključ USB v
vrata USB na napravi.

4

Hkrati pritisnite in za 3 sekunde zadržite
in VOL+ ali pa v meniju nastavitev
tipki
izberite UPGRADE.
»

5
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Na zaslonu bo prikazano »FW UPG«
(posodobitev vdelane programske
opreme).

Počakajte, da se postopek posodabljanja
zaključi.
»
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Poiščite model vaše naprave in kliknite
na »Software and drivers« (programska
oprema in gonilniki).

Ko je posodobitev končana, se izdelek
samodejno izključi in nato znova vključi.

7 Montaža
izdelka na
steno

3)

Obesite glavno enoto na stenski nosilec.

3,5-4
mm/0,14"-0,16"
3.5-4mm/0.14”-0.16”

4mm/
4 mm/
0,16"”
0.16

>25mm/0.98”
> 25
mm/0,98"

Pred montažo izdelka na steno preberite
varnostna navodila. (glejte razdelek »Varnost«)

1

~50
790

Stenska montaža

"
/2,0

mm

3

Opomba

• Uporaba nepravilnega stenskega nosilca

•
•

lahko privede do telesnih poškodb in poškodb
naprave. V primeru kakršnih koli vprašanj se
posvetujte s služno za podporo strankam v
vaši državi.
Pritrdite stenski nosilec na steno, ki bo lahko
nosila skupno težo izdelka in stenskega
nosilca.
Preden pritrdite napravo na steno, ne
odstranite štirih gumijastih nogic s spodnje
strani naprave, v nasprotnem jih ne bo več
mogoče znova pritrditi.

Dolžina/premer vijakov
V odvisnosti od tipa stenskega nosilca vašega
izdelka izberite vijake z ustreznim premerom in
dolžino.
3,5-4 mm/0,14"-0,16"

4 mm/0,16"

> 25 mm/0,98"

Za montažo naprave na steno glejte sliko v
vodniku za hiter začetek.
1) Izvrtajte dve izvrtini v steno. Da označite
izvrtini na steni, uporabite priloženo
papirnato predlogo. Nato v 2 izvrtini vstavite
vijaka z vložkoma.
2) Stenski nosilec pritrdite na steno z vijaki in
vložki.
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,1"

/31

mm

2

8 Tehnični
podatki
Opomba

• Tehnični podatki in dizajn se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.

Ojačevalnik
• Skupna izhodna moč:
808 W MAX / 410 W RMS (1 % THD)

• Frekvenčni odziv (glavna enota):
150 Hz - 20 kHz

• Frekvenčni odziv (globokotonec):
35 Hz - 150 Hz
• Razmerje med signalom in šumom:
> 65 db(CCIR) /(A-ponderirano)

Glavna enota
• Električno napajanje: Model (napajalnik na
izmenični tok Philips): NSA120EC-19063200

• Vhodna napetost: 100-240 V~, 50/60 Hz,
•
•
•
•
•
•
•

2,0 A;
Izhodna napetost: 19 V 6,32 A
Nazivna moč: 25 W
Poraba energije pri mirovanju: < 0,5 W
Zvočni kanali: 5.1.2
Vgrajeni zvočniki:
Sredinski: 2 ovalna zvočnika polnega razpona
Sprednji zvočnik: 4 zvočniki polnega obsega +
2 visokotonca

•
•
• Mere (Š x V x G): 1049 x 120 x 55,6 mm
• Teža: 4,07 kg
• Temperatura pri uporabi: 0°C - 45°C

Globokotonec

• Digitalni zvočni vhod S/PDIF:
• Optical: TOSLINK

•
•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth

Oblika zapisa zvočnega kodeka:

•
• Različica Bluetooth: 4.2
• Frekvenčni pas Bluetooth/izhodna moč:

• HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby

Zvok

2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

•

• Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
• Frekvenčni pas: 2,412 - 2,472 GHz, 5,18 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz

• Oddajana radiofrekvenčna moč: WiFi 2,4 G:
17,6 dBm; WiFi 5 G: 16,38 dBm; WiFi 5,8 G:
8,07 dBm

•
•
•
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Električno napajanje: 220-240 V~50/60 Hz
Nazivna moč: 20 W
Poraba energije pri mirovanju: < 0,5 W
Zvočnik: 1 x 8" globokotonec
Impedanca: 3 ohm
Mere (Š x V x G): 230 x 400 x 407 mm
Teža: 9,6 kg
Temperatura pri uporabi: 0°C - 45°C

Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS,
DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround
(5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX
Enhanced
HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital
plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby
Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital
Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution
Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
Optical: Dolby Digital, Dolby Digital plus,
LPCM 2ch
Bluetooth: SBC
Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3,
WAV, FLAC, AIFF

9 Odpravljanje
težav
Opozorilo

• Nevarnost električnega udara. Nikoli ne
odstranjujte ohišja te naprave.

Bluetooth
Naprava se ne more povezati s Soundbarom.
• Naprava ne podpira združljivega profila, ki je
potreben za Soundbar.
• Na mobilni napravi povezava Bluetooth ni
omogočena. V uporabniškem priročniku
si preberite, kako omogočite povezavo
Bluetooth na vaši mobilni napravi.
• Naprava ni pravilno povezana. Vzpostavite
pravilne povezave naprave.
• Soundbar je že priključen na drugo napravo
Bluetooth. Prekinite povezavo s povezano
napravo in poskusite znova.

Izdelka ne popravljajte sami, saj bo to povzročilo
prenehanje garancije.
Če imate z izdelkom težave, preden pokličete
servis, preverite naslednje točke. Če težava s
tem ni odpravljena, se za podporo obrnite na
www.philips.com/support.

Kakovost zvoka, predvajanega z mobilne
naprave Bluetooth, je slaba.
• Povezava Bluetooth je šibka. Sprejem prek
povezave Bluetooth je šibek. Prestavite
napravo bliže Soundbaru ali odstranite ovire
med napravo in Soundbarom.

Glavna enota

Wi-Fi

Tipke na glavni enoti ne delujejo.
• Odklopite napravo od napajanja za nekaj
minut in jo znova priključite.

Povezave Wi-Fi ni mogoče vzpostaviti.
• Preverite razpoložljivost omrežja WLAN na
usmerjevalniku.
• Prestavite usmerjevalnik Wi-Fi bliže napravi.
• Preverite, ali je bilo vneseno pravo geslo.
• Preverite delovanje omrežja WLAN ali znova
zaženite modem ali usmerjevalnik Wi-Fi.

Zvok
Iz zvočnikov Soundbara ni slišati zvoka.
• Priključite avdio kabel med Soundbar in vaš
TV sprejemnik ali drugo napravo. Vendar pa
ločene avdio povezave ni treba priključiti, če:
- sta soundbar in TV sprejemnik povezana
prek povezave HDMl ARC, ali
- če je naprava priključena v vmesnik HDMI IN
na soundbaru.
• Na daljinskem upravljalniku izberite pravilen
avdio vhod.
• Preverite, ali Soundbar ni v nemem načinu.
• Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve
(glejte razdelek »Ponastavitev na tovarniške
nastavitve«).
Iz brezžičnega globokotonca ni slišati zvoka.
• Preberite razdelek »Seznanjanje
globokotonca« za ročno seznanjanje
globokotonca z glavno enoto.
Popačen zvok ali odmev.
• Pri predvajanju zvoka s TV sprejemnika na
napravi preverite, da televizor ni v nemem
načinu.
Zvok in slika nista usklajena.
• Pritisnite
za uskladitev zvoka in slike.
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Dolby Atmos
Ni možno doseči izjemnih učinkov Dolby Atmos.
• Pri povezavah, ki niso HDMI (kot npr.
Bluetooth, OPTICAL ali AUDIO IN), se ustvarijo
prostorski učinki nižje jakosti. Glejte razdelek
»Dolby Atmos« in si preberite, kako lahko
dosežete najboljše učinke Dolby Atmos.

Play-Fi
S pomočjo aplikacije ni mogoče najti naprav, ki
podpirajo Play-Fi.
• Preverite, ali je naprava povezana z omrežjem
Wi-Fi.
Glasbe Play-Fi ni mogoče predvajati.
• Določene omrežne storitve ali vsebine, ki
so na voljo prek storitve, morda ne bodo
dosegljive, če ponudnik storitev preneha
nuditi te storitve.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol
dvojnega D-ja so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Zaupno neobjavljeno gradivo.
Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Vse
pravice pridržane.

Izdelano v skladu z licenco IMAX Corporation.
IMAX® je registrirana blagovna znamka ali
blagovna znamka družbe IMAX Corporation v
Združenih državah in v drugih državah. Izdelano
v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS,
simbol, DTS in simbol skupaj, so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
DTS, Inc. v Združenih državah in/ali drugih
državah.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Za upravljanje tega zvočnika, ki omogoča
funkcijo AirPlay 2, potrebujete iOS 11.4 ali novejši.
Uporaba pripomočkov z znakom Apple pomeni,
da je bil pripomoček zasnovan za delovanje s
tehnologijo oznake in po navedbah razvijalca
izpolnjuje zahteve zmogljivosti po standardih
družbe Apple.
Apple® in AirPlay® sta blagovni znamki družbe
Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.

Pojmi HDMI in HDMI High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI
Licensing Administrator LLC v Združenih državah
in drugih državah..

Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirana
blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®.
Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing
Limited. DTS, simbol, & DTS in simbol skupaj,
DTS:X in logotip DTS:X so registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v
Združenih državah in/ali drugih državah.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Za patente DTS obiščite http://patents.dts.com.
Izdelano v skladu z licenco DTS Ins. (za podjetja
s sedežem v ZDA/na Japonskem/v Tajvanu) ali
v skladu z licenco DTS Licensing Limited (za
vsa ostala podjetja). DTS, Play-Fi in logotip DTS
Play-Fi so registrirane blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe DTS, Inc. v Združenih
državah in/ali drugih državah.
© 2020 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
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Beseda Bluetooth® in logotipi so registrirane
blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.
Vsaka uporaba teh znamk s strani družbe
MMD Hong Kong Holding Limited je v skladu z
licenčnimi pogoji. Ostale blagovne znamke in
trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.

Chromecast je blagovna znamka družbe Google
Inc. Google Play in logotip Google Play je
blagovna znamka družbe Google Inc.
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